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“Let een beetje op elkaar in Heemstede” ZONDAG

OPEN!

Heemstede - Het is op dit moment een onwerkelijke wereld
met het rondwarende coronavirus. Dit heeft een grote impact op onze samenleving, ook
in Heemstede. Premier Mark
Rutte liet dit ook duidelijk in
zijn toespraak van maandag 16
maart naar voren komen. “Let
een beetje op elkaar”, was een
essentieel deel van zijn boodschap. We moeten deze storm
samen doorstaan. Met zijn allen moeten we er gezamenlijk
wat van maken.
En dat gebeurt, in dit soort tijden komen verbondenheid,
saamhorigheid en solidariteit
tussen inwoners direct naar boven. Dat is prachtig om te zien.
Er ontstaan diverse hartverwarmende initiatieven in Heemstede om bijvoorbeeld kwetsbare personen in de samenleving een hart onder de riem te
steken en te beschermen. Via
whatsapp of Facebook bijvoorbeeld, maar ook gewoon in de
straat of wijk. Iets voor deze
mensen doen en ook het gevoel geven om er gewoon voor
ze te zijn.
Voor deze kwetsbare personen
is het nu in deze situatie lastig
en om aan het dagelijks leven
deel te nemen en de straat op
te gaan. Het RIVM stelt dat deze
groep grote gezelschappen en
openbaar vervoer dient te vermijden. En tevens wordt in het
algemeen mensen dringend
verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Bijeenkomsten, dagbesteding of
activiteiten zijn veelal afgelast.

VAN 12.00 - 17.00 UUR

TÊTE-À-TÊTE
1,75

Lenterolletje
een vorstelijke
voorjaarsvink

100 gram

0.99 2,10
GEEN KRANT?
0251-674433

Arjen van der Slikke
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
Foto: Bigstockphoto

Isolement ligt dan al snel op de
loer. Voor zover mogelijk zetten
buurtbewoners dan hun beste beentje voor vanuit een sociaal oogpunt. Alternatieven zijn
er bijvoorbeeld door al een telefoontje te plegen, of via Skype
of een Facetimegesprek. Er worden diverse acties op touw gezet
en er wordt hulp geboden. Zodat isolement en eenzaamheid
voorkomen kunnen worden.
Er wordt naar de apotheek gegaan en er worden boodschappen gehaald, voor degenen die
dit moeilijk zelf kunnen doen.

Hartverwarmend. Gisteravond
17 maart werd ook op veel plekken openlijk geapplaudisseerd,
zoals dit al eerder in Spanje, Portugal en Italië plaatsvond voor
de mensen in de vitale beroepsgroepen. Zoals zij die in de zorg
werken, de hulpdiensten, politie, brandweer en kinderopvang. Tekenen van respect en
waardering, voor het goede en
belangrijke werk dat deze mensen doen in deze riskante tijd.
In een tijd van onzekerheid zoals deze zie je juist de spontane,
oprechte en warme gevoelens

ontstaan. De Heemsteder wil
dit als lokale krant graag onder
de aandacht brengen en u hierover informeren. Laat deze initiatieven aan ons weten via redactie@heemsteder.nl. Dit inspireert misschien mensen tot andere goede ideeën.
Tot slot: laten we bovenal met
zijn allen dit mooie warme gevoel vasthouden. Door op elkaar
te letten, komen we er samen
wel in Heemstede.
Bart Jonker, eindredacteur.

Hoe en wat over het coronavirus in de Heemsteder
Heemstede - Het coronavirus
legt op dit moment een enorme
druk op de samenleving. De genomen
regeringsmaatregelen
om het virus een halt toe te roepen van donderdag 12, zondag
15 maart en de toespraak van
premier Mark Rutte van maandag 16 maart jl., zorgen voor een
drastische impact op het dagelijks leven. Voor de actuele informatie over deze genomen regeringsmaatregelen kunt u terecht
op www.rijksoverheid.nl.

andere invulling van ons dagelijkse leven dan we gewend zijn. Dat
roept ook de nodige vragen op
bij inwoners. Via deze krant proberen wij u daar zo goed mogelijk
over te informeren. U vindt elders
in deze krant een brief van burgemeester Astrid Nienhuis gericht
aan de inwoners van Heemstede.
Voor gemeentelijke informatie inzake het coronavirus in Heemstede, verwijzen wij u naar de gemeentepagina op de achterzijde
van deze krant. Omdat de informatievoorziening over coronareDeze genomen regeringsmaatre- gelmatig geüpdated wordt, kunt
gelen en andere voorzorgsmaat- u voor de meest actuele informaregelen verlangen van ons een tie terecht op de speciale webpa-

gina van de gemeentelijke website op www.heemstede.nl/corona.
Daar vindt u alles over afwijkende regels, oplossingen, kinderopvang etc. en de aanpassingen
die van toepassing zijn op Heemstede.
Daarnaast zijn veel activiteiten,
evenementen, bijeenkomsten,
concerten in Heemstede en de
regio afgelast of tot nader order uitgesteld. Musea, bibliotheken, theaters, sportscholen en
ontmoetingscentra houden hun
deuren gesloten voor het publiek
tot en met ten minste 6 april. De
Heemsteder wil u daar graag over
informeren. Daarom hebben wij

viel niet meer te lopen doordat
de dikke wortels alles op naar boven drukte. Vooral ouderen ondervonden hier grote hinder van.
Het gevolg de voetgangers kozen de rijweg in plaats van de
stoep. Niet echt een veilige situatie. Waarom het zo lang heeft ge-

duurd weet niemand meer precies, maar in de lijst met projecten van de gemeente stond het
opgenomen.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

de Heemsteder

NEEM EEN EXTRA
HEEMSTEDER MEE!
DAT KAN BIJ:

De Pijp Raadshuisstraat, Bruna Binnenweg, Bibliotheek Plein1,
Spar Geleerdenwijk, Versmarkt Van der Weijden Rivierenbuurt,
Slagerij Van der Slikke Jan van Goyenstraat, Zwembad Sportpark,
Raadhuis Heemstede en Slagerij van der Werff op de Glip.

al deze annuleringen elders in
deze krant voor u, voor zover bekend, op een rijtje gezet. Daarnaast zullen wij naast de krant
de actuele informatie hierover tevens online op onze website en
Facebookpagina kenbaar maken.
Voor actuele informatie en vragen en antwoorden over de situatie, besmettingen, voorzorgsmaatregelen met betrekking tot
het coronavirus zelf, kunt u terecht op de websites van het
RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
of van de GGD Kennemerland:
w w w. g g d k e n n e m e r l a n d. n l /
nieuws/2020/01/Coronavirus.

Jacob van Ruisdaellaan krijgt eindelijk nieuwe bomen

Heemstede - De problemen met
de laanbeplanting in de Jacob
Van Ruisdaellaan sleept zich al
jaren voort. Politiek en ambtenaren waren het er al tien jaar over
eens dat de huidige bomen te
veel schade aanrichten aan trottoirs en het wegdek. Via de stoep

ONZE ‘SPECIAL’

www.heemsteder.nl | 0238200170

ten in het opgraven van de wortels, nieuwe bomen planten en
de stoep plus rijweg herstellen.
Rond 10 april zal het werk zijn afgerond en kunnen voetgangers
weer veilig hun weg vervolgen.

Op 9 maart is de firma AW Mense begonnen de bomen te rooien. Het echte werk gaat hem zit- Eric van Westerloo

Foto: Marenka Groenhuijzen

Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede - Adriaan Pauw was een man
van aanzien. De hoogste ambtenaar van
de Republiek van de Zeven Provinciën
en zijn standplaats was Den Haag.
Wij mogen trots zijn op Adriaan Pauw
voor wat hij voor Heemstede heeft betekend. Ook voelde hij zich verknocht
aan zijn Heerlijkheid, waardoor hij zich
hier liet bijzetten.
In de grafkelder in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein ligt het graf van Adriaan Pauw.
In 2015 is de grafkelder open geweest na de laatste keer in 1938.
In 1938 zijn de stoffelijke resten in twee kisten verzameld. De
kisten van de overledenen waren totaal vergaan, er resten nog
enkele koperen platen, twee kisten en een babykistje.
Bron: Nederland Hervormde Gemeente te Heemstede/Librariana
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (3)

De heer C.J. Rose liet in 1914
het pand Bronsteeweg 4/4a
verbouwen. In de raadsnotulen
van 1 januari 1914 wordt Bronsteeweg 4 genoemd in de
agenda: ‘wegruiming Koekoek
perc.’ Verder is er weinig over te
vinden.

1 januari 1930 staat dat D. van
Mourik ook meubelmaker was.
In 1940 staat D. van Mourik als
Leesbibliotheek-boekhandel
genoemd. Ook na de oorlog.
Op Bronsteeweg 4 hebben veel
ondernemers kortstondig gezeten. In 1929 was dat sigarenmagazijn ‘La Vuiëlta’ van A.A.
v.d. Kwast, ook in 1932. In het
Adressenboek van Heemstede
van 1 januari 1940 zit ‘Bloemenhuis B.A. Koudstaal’ op nr. 4, ook
in 1942.

In 1927 werd de woning verbouwd tot 2 winkels (4/4a). Op
de toen-foto van 1925 uit de
beeldbank van het NHA is de
woning nog te zien. Vanaf die
tijd veel ondernemerswisselingen.
Het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1948 verOp nummer 4a was Boekhan- meld ‘Schildersbedrijf P.A. Tibbe’
delaar D. van Mourik de eer- op nr. 4 met verkoop van glas,
ste ondernemer. In het adres- verf, behang, enz.. Op 1 januasenboek van Heemstede van ri 1951 zit ‘Schoenmaker A. van

Trefpunt Bennebroek

Heijst’ op Bronsteeweg 4, Tibbe
echter ook nog.
Vanaf 1960 ‘Brood-, Koek- en
Banketbakker Jaspaer’, ook in
1969.

Akonietenplein 1 Bennebroek

Op nummer 4a zien we vanaf 1
november 1957 ‘Jac. Blokker’s
Boekhandel’. In 1963 liet Jac.
Blokker de boekhandel verbouwen tot achter in het pand. In
de jaren 60 zat ook in het pand
‘Rya Nederland, Skandinavisch
Tapijtknoopwerk’.

www.pkntrefpunt.nl

Op 1 januari 1970 wordt in het
adressenboek
‘Boekhandel
Blokker’ vermeld op 4 en 4a,
evenals ‘Boetiek Blokker’, handwerkmaterialen. In 1977 volgde
C. Hoevenaars de heer Blokker
op. Tot 1999 bleef de zaak op
de Bronsteeweg, en verhuisde
daarna naar de Binnenweg. In
2001 werd het pand gesloopt.

De nu-foto van Harry Opheikens is van 15 maart 2020.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan kunt
u terecht via webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).

De kerkdiensten van Trefpunt
Bennebroek kunnen t/m 6 april
geen doorgang vinden.

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
De komende drie weken
gaan de kerkdiensten in de
Oude kerk niet door.
www.pknheemstede.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede
Kijk op de website voor
informatie over
aanbidding en gebed.
www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Voor info over diensten zie:
www.petrakerkheemstede.nl
www.petrakerkheemstede.nl

Hoe nu verder bij een
uitvaart en het coronavirus

Wat te doen bij overlijden?
U kunt ons gewoon bellen op ons
telefoonnummer 06-20380224.
Wij zullen in dit gesprek een
aantal vragen stellen en op basis daarvan bespreken we wat
de volgende stap is. Uiteraard
nemen we daarbij alle door het
RIVM gestelde maatregelen in
acht (handen wassen, geen fysiek
contact en enige afstand houden).
Indien er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting, regelen
we de uitvaart zoveel mogelijk
telefonisch, facetime of skype.
Mogen we de overledene nog
aanraken?
Het virus kan, ook als het lichaam
gekoeld wordt, tot 3 dagen overleven.
Ons team dat de overbrenging
en/of laatste verzorging doet, zal
beschermende kleding dragen.

Wij bieden u de mogelijkheid om
gebruik te maken van ons online
condoleanceregister waarin iedereen herinneringen, foto’s, video’s en persoonlijke anekdotes
kan plaatsen.

Hoe kunnen wij de
nabestaanden condoleren als
daar toch gelegenheid voor is?
Hoe kunnen we afscheid
Condoleren zonder handen
nemen?
schudden, een kus geven of omEen (thuis)opbaring behoort nog helzen. Een mooi en warm gesteeds tot de mogelijkheden.
baar is om elkaar te condoleren
Het afscheid mag nog in zeer klei- met de hand op het hart.
ne kring plaatsvinden. Dit is uiter- Stuur een kaartje of brief aan
aard heel vervelend voor de men- de familie met een persoonlijke
sen die daardoor niet bij het af- boodschap of herinnering aan de
scheid aanwezig kunnen zijn. overledene.
Wij zullen, in overleg met u, er al- Of plaats een bericht op het onles aan doen om samen te kijken line condoleanceregister, als die
naar wat wel mogelijk is om zo door ons namens de familie is geeen passend mogelijk en waardig opend.
afscheid te creëren. En op een later moment, als de maatregelen Tot slot
niet meer van kracht zijn, wellicht Het is wellicht overbodig om te
een herdenkingsbijeenkomst te noemen, maar bent u uitgenoorganiseren.
digd voor de uitvaart en heeft u
Bij een aantal crematoria is het gezondheidsklachten?
al mogelijk om familie, vrien- Handel dan volgens de RIVMden en andere bekenden via een richtlijnen en blijf thuis, zowel in
livestream mee laten kijken naar uw eigen belang als in die van de
het afscheid. In de kerk kunnen nabestaanden.
deze veelal via kerkomroep.nl beluisterd worden.
Colinda Veldman,
Alternatief is om een externe par- Loft Uitvaartbegeleiding
tij in te huren om de uitvaart te
laten filmen/fotograferen, zodat www.loftuitvaartbegeleiding.nl
de beelden (later) gedeeld kan info@loftuitvaartbegeleiding.nl
worden.
tel. 06-20380224.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede

Adventskerk
Aerdenhout

De zondagsvieringen
vervallen t/m 5 april.
De donderdagviering
gaat wél door.

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

www.parochiesklaverblad.nl

www.adventskerk.com

De diensten t/m 6 april
vervallen.

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Bijdrage: Harry Opheikens

Uit voorzorg worden handen en
gezicht van de overledene extra
gewassen. Als u uw dierbare aanraakt, wat heel begrijpelijk is, dan
raden wij u aan om daarna uw
handen te wassen met desinfecterende zeep. En het is heel erg
verdrietig, maar liever geen kus
meer geven.

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

In 2000 waren er tekeningen
voor de bouw van 5 appartementen ( 4, 4a, 4b, 4c, 4d), die
uiteindelijk in 2004 zijn gerealiseerd, Wanneer we googlen op
de huidige adressen 4, 4a, 4b,
4c, 4d, dan komen we ook wat
bedrijfjes tegen: Hamitherm
BV., Schunselaar Beheermaatschappij bv, Jabumij BV., Bouwkundig Buro Beijerland BV.,
Milomara BV., Mixed Invest
Partners BV., Aannemersbedrijf
J. Th. van Bruggen BV.

Heemstede - Als uw dierbare
overlijdt, wilt u graag afscheid nemen met uw familie, vrienden en
bekenden. De maatregelen door
het RIVM van kracht zijn geworden om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan, hebben helaas ook gevolgen voor
het afscheid nemen van een dierbare. Loft Uitvaartbegeleiding op
de Manpadslaan 22 in Heemstede heeft e.e.a. voor u op een rijtje
gezet, voorzover bekend op moment van publicatie.

COLOFON

Hervormd PKN
Bennebroek

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Binnenweg 67 Bennebroek

Valkenburgerplein Heemstede

Tot 1 april worden alle
kerkdiensten afgeblazen.
Zie ook de website en
Facebookpagina of
vraag info op via: info@
hervormdpknbennebroek.nl

Tot en met 6 april zullen er
doordeweeks en in het weekend
geen vieringen plaatsvinden.

www.hervormdpknbennebroek.nl

www. parochiesklaverblad.nl

U kunt het laatste nieuws
volgen op onze website.

Earth Hour:
Mag het licht uit?
Heemstede/regio - Op zaterdag 28 maart vindt de wereldwijde campagne Earth Hour
weer plaats. Miljoenen mensen, gemeenten en bedrijven in
meer dan 180 landen zullen om
20.30 uur één uur lang het licht
uit doen om te laten zien dat zij
de toekomst van de aarde belangrijk vinden. Ook dit jaar zullen op verschillende locaties in
en rondom Haarlem de lichten
worden gedoofd.
Earth Hour is de grootste internationale campagne van het
Wereld Natuur Fonds (WNF)
voor onze aarde. WNF stelt dat
onze leefwijze grote impact
heeft op de natuur: grootschalige ontbossing en ons energieverbruik zijn van negatieve

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

invloed op het klimaat. Doordat de aarde opwarmt, worden leefgebieden van dieren
aangetast. Zo smelt de Noordpool en verliezen koraalriffen
hun kleur. “Het lijkt soms moeilijk om onze impact te verkleinen, maar het kan wél”, acht het
WNF.
Daarnaast vindt WNF dat ontbossing moet worden aangepakt. In bomen zit veel CO2
opgeslagen, dat vrijkomt als
bos wordt gekapt of verbrand.
“Verantwoord bosbeheer is
één van de oplossingen”, aldus
WNF. Meer informatie over de
WNF-campagne Earth Hour is
te vinden op https:// www.wwf.
nl/kom-in-actie/earth-hour of
http://earthhour.org.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Over het coronavirus: brief van de Sportscholen dicht in Heemstede: wat nu?
burgemeester van Heemstede
Beste inwoners,

Door de maatregelen dreigen ouderen en hulpbehoevenden te vereenzamen. Als u zich heleOp 12 maart werd bekend dat in Heemstede een maal fit voelt: zoek contact. Eenzaamheid voortweede inwoner besmet is met het coronavirus. kom je samen.
Op dezelfde dag, alsmede op zondag 15 maart
en maandagavond 16 maart kondigde de rege- Vanuit de gemeente doen we ons best om de
ring nieuwe maatregelen af tegen de versprei- dienstverlening voort te zetten, zeker voor de
ding van het virus. Wij steunen die maatregelen. meest kwetsbare mensen. Natuurlijk gaan andeHet is aan ons om met verenigde krachten en ge- re gemeentelijke diensten, zoals afvalinzameling,
zond verstand ervoor te zorgen dat verdere ver- handhaving, onderhoud openbaar groen, ook
spreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt gewoon door. Door de voorzorgsmaatregelen
wordt. De GGD Kennemerland volgt de situatie en ziekte is het misschien niet altijd mogelijk de
op de voet. Natuurlijk hoop ik dat de mensen die service te geven die u van ons gewend bent. Wij
besmet zijn snel zullen herstellen.
vragen uw begrip hiervoor.
De aanpak van het coronavirus heeft een grote
impact op het dagelijkse leven van ons allemaal, Over de maatregelen in Heemstede houden we u
op het werk, thuis en in het openbare leven. Niet via onze www.heemstede.nl/corona op de hoogalleen inwoners, ook ondernemers, verenigingen te. De richtlijnen die landelijk gelden, vindt u via
en instellingen voelen de gevolgen. Mijn warme de www.rijksoverheid.nl.
steun gaat uit naar alle harde werkers in de zorg
en iedereen die zich tijdens de coronacrisis in- Ik hoop dat deze maatregelen voor nu afdoende
zet voor de Heemstedenaren. Zij verdienen on- zullen zijn en de verspreiding van het virus snel
ze waardering en steun. Ik leef mee met allen die zal verminderen.
aan de oproep van het kabinet gehoor geven en
het verstandige besluit nemen hun evenemen- Astrid Nienhuis
ten af te blazen.
Burgemeester van Heemstede

Coronacrisis: Eemland eerste digitale
huisartsenpost van het land
Regio - Ruim 350.000 mensen in
de regio Eemland (Amersfoort en
Barneveld) kunnen vanaf nu elke
avond en in het weekend digitaal
een consult krijgen van huisartsen van Huisartsenpost Eemland.
Ook inwoners uit de regio die ernstige klachten hebben en denken
het coronavirus te hebben, kunnen via de digitale huisartsenpost
hun (zorg)vraag insturen. Hiermee maakt Huisartsenpost Eemland het voor haar patiënten mogelijk om snel zicht te krijgen of ze
getest moeten worden of opname
nodig is en verlaagt zij de enorme
werkdruk bij huisartsen en assistenten die is ontstaan door het
coronavirus. De afgelopen dagen is de onlinedienst, genaamd
Spreekuur, vanwege de coronacrisis vervroegd getest in een pilot.
Inmiddels zijn al ruim 140 patiënten digitaal geholpen. Dianne Jaspers, medisch directeur en huisarts van Huisartsenpost Eemland:
“Doordat we patiënten digitaal op
afstand kunnen helpen, wordt het
risico op besmetting in de huisartsenpost verder gereduceerd. Ook
ontlast het de triagisten en artsen,
omdat een deel van het voorwerk
door de patiënt wordt gedaan en
we minder tijd kwijt zijn met een
consult. Ook kunnen we een be-

tere beoordeling doen dan door
de telefoon, waardoor er uiteindelijk veel minder patiënten naar
de huisartsenpost hoeven te komen. Dat geldt ook voor de digitale consulten die we afnemen
voor niet-corona gerelateerde
klachten als huidinfecties, wonden, keel-, oog-, en blaasontstekingen. Want door de druk op corona, raken die hulpvragen ook
steeds meer in de verdringing.”
Werkwijze Spreekuur
Patiënten bereiden het digitale
consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te
doorlopen en door een foto of video toe te voegen. Dit scheelt een
heleboel werk voor de huisarts en
de triagist. De vragen per behandelgebied zijn samengesteld en
opgebouwd conform NHG-richtlijnen en NTS-standaarden. Ook
zijn de vragen gevalideerd door
het UMCU in samenwerking met
triagisten en huisartsen. Huisartsen die in de regio verbonden zijn
aan de huisartsenpost Eemland,
krijgen deze informatie vervolgens overzichtelijk aangeboden
via een digitaal systeem en kunnen vlot het consult afhandelen
via een chat, maar desgewenst
ook videobellen. Ook komt er een

Heemstede - Maandag 16 maart
moesten alle sportscholen hun
deuren sluiten tot 6 april. Wouter
Brans eigenaar van sportschool
FM HealthClub op de Kerklaan
113-C legt uit wat voor impact dit
heeft, niet alleen voor de ondernemer maar ook voor haar leden.
Wouter Brans: “Zondagmiddag
17.15 uur krijg je te horen dat je
de deuren moet sluiten tot 6 april,
op dat moment gaat er van alles
door je heen. Eerst heerst er paniek gevolgd door emotie. Je
hebt als ondernemer even geen
idee wat je moet doen: je mobiel
blijft afgaan met appjes, mailtjes,
belletjes….
Maandag 9.00 uur is het team bij
elkaar gekomen, het eerste half
uur was het bijkomen van het
nieuws. Gelukkig hebben wij een
sterk en zeer creatief team die inmiddels grotendeels 12 jaar bij elkaar is en al snel kwamen er allerlei plannen op tafel. Dinsdag hebben wij filmpjes van onze groepslessen gemaakt als Pilates, Yoga
en Bodyshape, zodat leden deze thuis gewoon kunnen volgen.
Verder wilden wij in de zomer 1
week dicht gaan om de fitnesszaal te verbouwen dat kunnen
we nu mooi doen. Hiernaast willen wij zo spoedig mogelijk een
app maken waar leden trainingsschema’s kunnen downloaden.

FM HealthClub maakt videoprogramma’s voor haar leden (foto aangeleverd door FM Health Club Heemstede).
Wat de toekomst ons gaat brengen is moeilijk te zeggen, als
team en ondernemer reken je
meer dan ooit op je leden. Gelukkig zijn wij een kleine club en
hebben wij een sterke band met
onze leden, ik heb er alle vertrouwen in dat zij ons zullen blijven
steunen. Hiernaast is het ook belangrijk om te kijken wat de regering voor ons kan betekenen. Als

automatisch een samenvatting in
het elektronisch patiëntendossier.
Als er sprake is van zeer urgente
spoed, dan krijgt een patiënt het
advies om naar een spoedlijn te
bellen.
Huisartenpost
Huisartsenpost Eemland is daarmee de eerste huisartsenpost in
Nederland die digitaal bereikbaar
is én tegelijkertijd online consulten afneemt. Dianne Jaspers, medisch directeur en huisarts van
Huisartsenpost Eemland: “De coronacrisis maakt duidelijk hoeveel
bijdrage e-health oplossingen
kunnen leveren. Met deze dienst
kunnen we patiënten locatie-onafhankelijk helpen en de zorg
toch toegankelijk en persoonlijk,
voor corona en niet-corona gerelateerde klachten.” Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health bij het Julius Centrum van het
UMC Utrecht: “De kwaliteit van de
huisartsenzorg staat al lange tijd
onder druk door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen, maar door de huidige coronacrisis is deze werkdruk haast
onmenselijk geworden. Deze digitale huisartsenpost helpt zowel
de huisarts als de patiënt in deze
tijd van crisis.”

Witlofsalade
Beeld: Laurens Bosch

Blikschade bij botsing op
Zandvoortse Boulevard
Zandvoort - Drie auto’s zijn
maandagmiddag16 maart met
elkaar in botsing gekomen op de
(N200) Boulevard Barnaart. Rond
13:30 uur ging het fout ter hoogte
van het circuit toen een automobilist op zijn voorganger botste.
Een ambulance kwam ter plaatse en enkele betrokkenen zijn na-

gekeken, maar niemand raakte
gewond. Twee van de drie voertuigen moesten worden weggesleept door een berger.
Vanwege het ongeval was een
deel van de rijbaan afgesloten en
is het verkeer via de andere rijbaan omgeleid.

WIJ Heemstede staat voor u klaar voor hulp bij praktische
vragen, een luisterend oor én maaltijdbezorging
Hulp en luisterend oor
Als iemand behoefte heeft aan
een luisterend oor, kan er vanaf
woensdag 18 maart van maandag tot donderdag van 10.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 15.00
uur en op vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur gebeld worden met
medewerkers van WIJ Heemstede op het speciaal hiervoor geopende telefoonnummer 023 –
548 38 18.

hof houdt telefonisch contact
met de docenten, vrijwilligers en
cursisten van de Pauwehof.

Meer informatie op:
www.fmhealthclub.nl.

achter het fornuis

Activiteiten en reguliere dienstverlening gaan t/m 6 april niet door

Heemstede - Mensen bij elkaar
brengen en verbinden is de kerntaak van WIJ Heemstede. Het bestuur en het management heeft
echter besloten het niet meer
verantwoord te vinden om groepen bij elkaar te laten komen op
dit moment, in navolging van
de gestelde maatregelen t.a.v.
het coronavirus vanuit de overheid op donderdag 12 maart en
zondag 15 maart. Tot en met 6
april zijn de activiteiten, cursussen en reguliere dienstverlening
geannuleerd en zijn alle locaties
voor publiek gesloten. Dit bericht geldt voor alle doelgroepen,
van jong tot oud, die WIJ Heemstede in huis heeft. En ongeacht
op welke locatie het plaatsvindt
waar WIJ Heemstede actief is. Wat
betreft het opvangen van de BSO
kinderen van de groepen van
BSO Mambo de Luifel en BSO Molenwerf Dependance ontvangen
de ouders hierover bericht van de
leidinggevende.

ondernemer is het nu heel zwaar
omdat je niet meer de touwtjes
in handen hebt, ik hoop op een
goede uitkomst en dat we snel
met onze leden kunnen genieten
van de club BBQ die we nu naar
voren gaan schuiven”, aldus Wouter Brans.

In deze tijd kan iedereen wel
wat vitamientjes gebruiken.
Deze salade is heerlijk fris
van smaak en bovendien
erg gezond.
Benodigdheden:
• 2 struikjes rauwe witlof
fijngesneden
• mandarijntjes, vers of uit
blik
• een geschilde appel in
stukjes gesneden
• een gepelde banaan in
schijfjes gesneden
• een zakje studentenhaver
• een bakje yoghurt of
Griekse yoghurt
Meng alles goed tezamen,
direct opdienen. Eet smakelijk!
Ingezonden door
L. Jonker-van der Meer,
Heemstede

nummer 023 2050889 of om een
telefonische afspraak te maken
kunt u mailen naar maatschappelijkwerk@wijheemstede.nl.

Heeft u behoefte aan een warme
maaltijd, maar kunt u hier zelf niet
in voorzien? Dan kunt u gebruik
maken van de maaltijd-thuisbeDeelnemers aan de cursussen
zorg service van maandag t/m
De docenten van de cursussen WeHelpen Praktische
donderdag van Eethuis de Luifel.
houden telefonisch contact met hulp voor iedereen
Kok Ricardo kookt een lekkere,
hun deelnemers.
Voor praktische hulp bij allerlei gezonde maaltijd, die dagelijks
zaken kunt u terecht op heem- vers wordt bereid. Het weekmeDe VoorleesExpress
stede.wehelpen.nl of mail naar nu vindt u op:
Een medewerker houdt contact heemstede@wehelpen.nl.
WIJ www.wijheemstede.nl.
met de vrijwilligers en gezinnen Heemstede neemt dan contact
en geeft waar nodig tips en een op en gaat actief bemiddelen.
U kunt op de dag zelf vóór 13 uur
Deelnemers van
luisterend oor.
bellen met 06-22 45 93 50. De
De Sociëteit voor Ouderen
Op de website van WeHelpen is maaltijd dient u thuis nog wel zelf
Er is een telefooncirkel op gezet Maatschappelijk Werk en
een aanbod aangemaakt voor op te warmen. De kosten voor
tussen de vrijwilligers en deelne- bereikbaarheid
boodschappen doen, honden uit- een driegangenmaaltijd zijn €
mers die normaal gesproken elke Onder dienstverlening vallen ook laten e.d. zodat de keuze hiervoor 11,50. Er komen géén bezorgkoswoensdagochtend bijeenkomen de sociaal makelaars en de maat- vereenvoudigd is.
ten bij. U kunt de maaltijd ophaop Plein1.
schappelijk werkers.
len bij de Luifel vanaf 17.00 uur of
Persoonlijke gesprekken met on- Via de Facebook groep Corona- deze kan bij u thuis worden beKlanten van vrijwilligersze maatschappelijk werkers vin- hulp Heemstede is er contact met zorgd als u in Heemstede woont.
vervoer
den dan ook pas na 6 april weer verschillende mensen die hulp
Vrijwilligers die normaal gespro- plaats. Zij bellen actief rond naar aanbieden en er kan dan ook con- Overige vragen
ken klanten naar afspraken bren- hun bestaande cliënten.
tact worden gemaakt met men- Overige vragen kunt u mailen
gen, nemen nu telefonisch con- Maatschappelijk werkers bieden sen die geen gebruik maken van naar info@wijheemstede.nl, dan
tact met u op om te kijken hoe telefonische consulten aan nieu- online kanalen.
kijken we samen naar de mogehet met u gaat.
we cliënten of zijn via de mail belijkheden.
In deze uitzonderlijke tijd staat
reikbaar: u kunt van maandag tot Eethuis de Luifel maaltijdDe actuele informatie vindt u ook
WIJ Heemstede echter wel voor u Pauwehof
en met donderdag van 9.00 tot thuisbezorg service voor
op de website:
klaar om u te helpen.
Een medewerker van de Pauwe- 12.00 uur bellen naar telefoon- inwoners van Heemstede
www.wijheemstede.nl.

Heeft u ook een eigen lekker recept dat u wilt delen?
Mail het naar de redactie@
heemsteder.nl onder vermelding van ‘De Heemsteder achter het fornuis’.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Opening eerste PowerSlim-center in Heemstede

Met ingang van 1 april helpt Sensalife gemotiveerde afvallers in
spé om, zowel letterlijk als figuurlijk, lichter door het leven te gaan.
Wanneer mensen zich voornemen om gewicht te verliezen,
denken ze al snel dat ze zichzelf
lekker eten moeten ontzeggen
om resultaat te boeken. Volgens
voedingscoach Petty de Ruijter
van Sensalife hoeft dat bepaald
niet het geval te zijn. “Wij werken
met PowerSlim; een programma
dat eenvoudig in je dagelijkse leven past. De kracht van PowerSlim is dat je niet minder hoeft te
eten, maar ánders leert eten. Je
hoeft dus geen onmogelijk dieet
te volgen. Het is simpelweg een
kwestie van de juiste balans, ook

Foto aangeleverd door Sensalife

Heemstede - Meer dan de helft
van volwassen Nederlanders
weegt te zwaar. Soms is het net
over de grens, maar het kan ook
om aanzienlijk overgewicht gaan.
Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, maar vaak heeft het
te maken met een onevenwichtig
voedingspatroon.

sortiment samengesteld met 150
lekkere en gezonde producten
voor ontbijt, lunch, diner én tussendoor. Een PowerSlim Starterspakket kost € 159,00 waarmee je
ruim een week vooruit kunt, op
basis van zes uitgebalanceerde,
gevarieerde én lekkere maaltijden per dag; dankzij slimme combinaties van PowerSlim producten en onder meer verse groenten, vlees, vis en eieren. Het pakket bevat ook vitamines en mineralen voor een maand, een shaker
en een PowerSlim kookboek.

Voor twijfelaars heeft Petty een
bijzonder aanbod: een gratis intake consult ter waarde van €
voor de langere termijn. Want we Petty noemt zichzelf een erva- 29,95. Daarnaast zet Sensalife kijken zeker niet alleen naar van- ringsdeskundige. “Ik ben het het enige PowerSlim Center in
daag en morgen. Het gaat om grootste deel van mijn leven te Heemstede - op woensdag 8 april
een verantwoorde levensstijl, die zwaar geweest en heb van alles van 19.00 tot 21.00 uur de deuren
je door PowerSlim op een natuur- geprobeerd om gewicht kwijt te open voor een inloop-informalijke manier aanneemt en vast raken. Maar ik bleef telkens jo- tieavond op het vestigingsadres:
moet zien te houden. Daarom joën, tot ik PowerSlim ontdekte. Cruquiusweg 7 in Heemstede.
houden we voortdurend de coa- Daarmee heb ik de laatste kilo’s
chende vinger aan de pols en zijn waar ik vanaf wilde definitief ge- Meer informatie over Sensalife
we er ook op momenten dat het dag gezegd.” De diëtistes van Po- en PowerSlim is te vinden op de
eventjes tegenzit.”
werSlim hebben een voedingsas- website: sensalife.nl.

Hans Zwemmer: oliemannetje en gezicht van
raadhuis gaat op 27 maart met pensioen
Heemstede - Er zullen weinig
Heemstedenaren zijn die Hans
Zwemmer niet kennen. Gedurende 32 jaar was hij, zeg maar gerust, de spil binnen de organisatie. Ook daarbuiten kwam hij veel
in contact met onze inwoners.
Denk alleen al aan alle huwelijke
waarbij hij, namens de gemeente,
als gastheer optrad. Hans is geboren en getogen Zandvoorter. Hij
woont er, afgezien van een korte
periode in Amsterdam, nog altijd.
Als trotse bezitter van een strandhuis brengt hij zijn vrije momenten door op het mulle zand.

Zwemmer werd per 1 januari
1988 benoemd . Hij zag het werk
veranderen. De gemeente had
meerdere locaties en de bodes
bezorgden de post bij de brandweer, politie, technisch bedrijf
aan de V.d. Eijndekade. Hans is de
smeerolie binnen de organisatie.
Samen met zijn collega’s zorgt hij
voor de post, het drukwerk, ontvangt bij huwelijken, voorziet hij
de vergaderingen van koffie e.d.,
ontvangt hij bezoekers en leveranciers, verricht hij kleine reparaties in het gebouw, heeft oog
voor de veiligheid en richt hij zalen in voor bijeenkomsten. Het
werk vraagt een dienende instelling. Het wordt ook in het weekend of de avonduren gedaan. In
een vrij recent onderzoek naar
tevredenheid binnen de organisatie scoorde de bodedienst een
8,2, uitzonderlijk hoog volgens de
onderzoekers.

Opinie
Verloopt de energietransitie wel democratisch?
Zolang de bestuurders in Den Haag besluiten nemen is dat democratisch geborgd. Anders is het
als er iets in het leven wordt geroepen dat weinig
weg heeft van democratische besluitvorming.
Onlangs kreeg Heemstede bezoek van medewerkers van een van de dertig Regionale Energie
Strategie (bureaus) (RES). De aanwezigen, zoals
altijd is een vrij vaste groep inwoners, die tezamen nog geen 0,2 % van de inwoners vertegenwoordigen. De RES kwam vragen waar er eventueel windmolens en zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Zo zijn de RES-medewerkers de hele provincie
Noord-Holland langsgegaan, gemeente voor gemeente. De dertig landelijke RES bureaus brengen advies uit aan vooral Den Haag. Die gaat
daarmee vervolgens aan de slag. Je mag hopen
dat voordat er definitieve besluiten vallen er een
democratisch proces volgt via de Tweede Kamer, provincie en de afzonderlijke gemeenten.
De RES-medewerkers laten bij aanvang duidelijk
blijken dat zij door de rijksoverheid zijn gestuurd.
Op vragen waarom er niet gesproken wordt over
waterstof, kernenergie, aardwarmte of andere
vormen van elektriciteit- of warmteopwekking,
meldt men dat dit geen onderdeel is van de opdracht. Een gemiste kans en dit geeft al aan waar
het schuurt.
Er blijft dus nog het een en ander liggen aan
ideeën. “Maar ja”, zegt de gespreksleider, “Den
Haag wil dat we alleen plekken zoeken voor zon-

neparken en windmolens.” Tot nu toe is er geen
enkel Heemsteeds raadslid betrokken bij het
aanwijzingsproces. Nu gaven de aanwezige burgers aan dat er langs het spoor bijvoorbeeld wel
zonnepanelen kunnen komen. Of de bewoners
langs het spoor dit wel willen is ze niet gevraagd.
Langs het Noordzeekanaal liever geen windmolens wegens de vogeltrek langs de kust. Heeft
Heemstede een mening over het Noordzeekanaal en de bewoners van IJmuiden misschien
over Groenendaal of het Manpadslaangebied?
De RES gaat op stap met suggesties die mogelijk niet breed worden gedragen en die tot op heden geen enkele democratische afweging heeft
doorlopen. Het kan nog goedkomen in een later
stadium, maar de toon (wat op welke locaties) is
gezet. Uiteraard worden alle bevindingen netjes gerapporteerd. Wat er vervolgens mee gaat
gebeuren is afwachten, maar doet vermoeden
dat verschillende overheden alsnog hun eigen
plan trekken. Wat begonnen is als een richtinggevend onderzoek mondt straks uit in besluiten.
Besluiten die wij in Heemstede misschien helemaal niet willen. Directeur Nationaal Programma RES, Kristel Lammers heeft een stok achter
de deur. “Heel Nederland moet 35 terawattuur
halen, gebeurt dat niet dan grijpt of de provincie, of het Rijk in. Alle RES kantoren moeten samen de wedstrijd winnen”, is haar uitgangspunt.
Eric van Westerloo

Contactloos scheiden

Scheiden: Hoe gaan die
gesprekken nu eigenlijk?
Regio - De ScheidingsMakelaar®
begeleidt cliënten persoonlijk
bij hun beslissingen omtrent de
menselijke, praktische, financiële en juridische zaken die bij een
scheiding komen kijken. Men
weet snel waar men aan toe is en
maakt een solide, nieuwe start.

tijdelijk als bode dienst te doen.
Zijn motto horen, zien en zwijgen. Een bode hoort veel, maar
zal daar nooit misbruik van maken. Met zijn humor breekt hij het
ijs als het even ergens niet lekker
loopt. Een bijzondere herinnering
heeft Zwemmer aan het huwelijk
van twee leden van de Fiat 500
club. Het plein voor het raadhuis
en wijde omgeving stond vol met
bijzondere Fiatjes 500.

Op een zaterdag met twee huwelijken achterelkaar bleek dat
burgerzaken dezelfde trouwaktes had uitgedraaid. Helaas lag
Opgeleid als metselaar behet landelijke computersysteem
kwaamde Hans zich op alle faer in het weekend uit dus herstelcetten van de bouw. De bouw
len was niet mogelijk. Hans liet de
was, en is nog steeds een beetvoltrekking gewoon doorgaan,
je, zijn passie. Helaas werd hij gemaar vroeg achteraf of het echtdwongen door ernstige rugklachpaar en getuigen nog een keer
ten de bouw vaarwel te zeggen.
langs wilde komen om de echMet wat korte omzwervingen o.a.
te documenten te tekenen. Met
bij Teylers Museum zag voormaruim 5.000 huwelijken waarbij hij
lig burgemeester Oscar van den Hans beschouwt zijn werk alsof aanwezig was kan hij met plezier
Bosch al snel dat Hans de kwali- het zijn eigen bedrijf is en haalt terugkijken.
teiten had om een perfecte bode daaruit zijn voldoening. Hij geeft Niet alleen het personeel maar
te worden. Het beroep van bode les in overheidsparticpatie aan ook de bestuurders, politici en
noemt men tegenwoordig facili- bodes in Heemstede en Bloe- zeker ook de collega’s van de
tair medewerker, maar voor velen mendaal. Ook dat gaat hem goed pers zullen zijn aanwezigheid
blijft het gewoon de gemeente- af. Sinds de samenwerking met en dienstbaarheid gaan misbode. Ooit had Heemstede zelfs Bloemendaal werkte hij zo nu en sen. Hans heeft voldoende planeen hoofdbode, de heer Burgers, dan ook daar. Op het moment dat nen om zijn dagen zinvol door te
die door iedereen met mijnheer Zandvoort met veel zieken kamp- brengen, zo zal het strand blijven
werd aangesproken.
te werd Hans gevraagd ook daar lonken.

Boze zwaan

Heemstede - De famile Van Bentem uit Heemstede stuurde deze foto naar de redactie van een boze zwaan. “Afgelopen vrijdag 13 maart ontbrandde een hevige strijd tussen
twee mannetjeszwanen en een vrouwtje aan de Kees van
Lentsingel. Het ging er hard aan toe, tot er toch maar een
het hazenpad nam”, aldus de familie.

Sinds het coronavirus en de
maatregelen om uitbreiding zo
beperkt mogelijk te houden is
het raadzaam en geadviseerd zo
weinig mogelijk fysiek contact te
hebben. Hoe kan dat in een persoonlijke aangelegenheid als een
scheiding georganiseerd worden?
Hans van Son (foto: aangeleverd).

Hans Zwemmer.
De Heemsteder wenst hem nog
vele goede en gezonde pensioenjaren toe.
Eric van Westerloo

De moderne technologie helpt
daarbij. “Tegenwoordig is het
heel gebruikelijk en makkelijk om
elkaar persoonlijk te spreken via
een videocall. Vanaf verschillende
plaatsen kan er in een beschermde omgeving toch via beeld en
geluid met elkaar worden gecommuniceerd. Op deze manier
kan het scheidingsproces zo gewoon mogelijk doorgang vinden.”
Aan het woord is Hans van Son,
ScheidingsMakelaar voor de
IJmond en Haarlem. Het is dezer dagen een veelbesproken onderwerp. “De ScheidingsMakelaar heeft de technische gereed-

schappen en biedt u zo de mogelijkheid om middels online mediation toch een goede oplossing
te bieden die voor u beiden acceptabel is.”
Samenvattend: voor iedereen
blijft er de mogelijkheid om contactloos gesprekken te voeren en
de scheiding in alle redelijkheid
vlot met elkaar af te ronden. Een
scheiding is immers al emotioneel genoeg.
Hans van Son is ScheidingsMakelaar voor de IJmond en Haarlem.
Reageren? 06-21236301 of
son@scheidingsmakelaar.nl.

Nog even wandelen
Oma Leendertse was overleden en lag thuis opgebaard. Het grote ouderlijk
huis stond aan een lommerrijke laan en was al jarenlang de thuisbasis van de
familie. Hier werden verjaardagen en partijen gevierd. Zelfs de kleinkinderen namen regelmatig hun
vriendjes mee naar oma om
in de appelgaard, gelegen
achter het huis, te spelen
en te ravotten.
Oma lag opgebaard in de
voorkamer. De kist was na het
bezoek van de dag ervoor, gesloten door de kinderen en
kleinkinderen. De voorkamer
was eigenlijk de echte kamer
van oma. Zij zat daar altijd te
handwerken en breide de mooiste truien en sjaals voor haar
kleinkinderen. Ook borduurde
ze veel en het resultaat hiervan
was door het gehele huis te bewonderen.

mer. Het moment van het definitieve afscheid kwam naderbij.
Ik keek net op mijn klokje om te
kijken of we al moesten vertrekken om naar de kerk te gaan,
toen ik een hoop gestommel
hoorde.
Dat moest uit de voorkamer
of de hal komen. Ik deed de
woonkamerdeur open en liep
snel de hal door.

achter bij het huis van oma.
Tja, ik kon toch onmogelijk
‘nee’ zeggen, tegen het voorstel
van de kleinkinderen.

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg van 9.00 - 10.00 uur
inloopspreekuur. Loop gerust
binnen voor informatie over wat
er komt kijken bij het regelen
Zes kleinkinderen stonden bij van een uitvaart.
de voordeur. Tussen hen in de
kist met oma erin. Ik wist niet De koffie staat klaar!
wat ik zag. De voorste wielen
van het karretje onder de kist •
023 - 563 35 44
balanceerde over de hardste- •
Dunweg.nl
nen drempel, terwijl de achterste wielen nog op de deurmat
stonden.

Het oudste kleinkind keek achterom en riep dat zij nog even
wilden wandelen met oma. Ik
riep meteen: “Wacht even!”
ging terug naar de familie en
nodigde hen uit. Samen liepen
we vervolgens met oma naar
En daar stonden we dan, met de kerk. We lieten de rouwauto
de hele familie in de woonka- met een verbaasde chauffeur,

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg
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Politie zoekt getuigen
van woningoverval

Drinkwaterbedrijven en natuurbeschermers slaan handen ineen
Regio - Drinkwaterbedrijven en
natuurbeschermers van de Stichting Duinbehoud trekken meer
en meer samen op om de natuur
in de duinen te beschermen. Het
nieuwste nummer van het tijdschrift Duin beschrijft hoe ecologen en bestuurders van drinkwaterbedrijven, en de natuurbeschermers van Duinbehoud, samenwerken om schoon drinkwater voor miljoenen burgers te maken met behoud van natuur en
recreatie in de duinen.

der andere dat de duinen moeten
worden beschermd. In de huidige
discussie over stikstof lijkt het er
soms op, dat de natuur ondergeschikt moet worden gemaakt aan
het belang van landbouw en verkeer.
Onzin natuurlijk, want de natuur
zorgt voor veel van onze behoeften. Niet alleen drinkwater is gebaat bij vermindering van de uitstoot van stikstof, ook de lucht
die we inademen en onze natuurlijke leefomgeving waarin we ons
dagelijks kunnen ontspannen
heeft er voordeel bij.

Schoon drinkwater is alleen mogelijk wanneer de bronnen en de
drinkwatervoorraad goed wor- Meer informatie op:
den beheerd. Dat betekent on- www.duinbehoud.nl.

Zandvoort - De politie zoekt getuigen van een woningoverval op
De Schelp in Zandvoort. Zondag
15 maart rond 02.05 uur werd de
bewoner overvallen in zijn woning.
Het slachtoffer hoorde gerommel aan de voordeur, ging kijken
en voor hij het wist stond hij oog
in oog met twee onbekende per-

Trimclub
EMWG gaat
altijd door
Heemstede - Het is zaterdag 14
maart en het is het eerste sportloze weekend vanwege de coronavirus. Sterker nog, veel activiteiten/voorstellingen zijn (helaas)
afgelast ter voorkoming van een
te grote massa mensen bij elkaar.
EMWG bestaat dit jaar 50 jaar,
maar het ledenaantal (19) is van
dien aard, dat er gewoon getrimd
kan worden en hoe heerlijk is dat
om dat in het bos te doen.
De regelgeving van het RIVM
wordt ook tijdens deze trim gerespecteerd. We houden afstand

Hoewel de richtlijnen van het
RIVM en kabinet steeds strakker
gesteld worden blijft de trimclub
elke zaterdag doorgaan en daarin
bent u van harte welkom. Uiteraard daarin uw eigen gezondheid
en dus ook van de anderen wel in
acht te houden.
EMWG trimt op zaterdagmorgen
tussen 8 en 9 uur en start op de
parkeerplaats voorbij restaurant
Groenendaal.

Rick Mathijssen nieuwe
coach Bloemendaal heren 1
titels kan pakken. Het is leuk om
een relatief jonge trainer-coach
aan te kunnen trekken.’

Rick: ‘Ik vind het geweldig om
Bloemendaal heren 1 te gaan
coachen en zal natuurlijk voortbouwen op wat Michel de afgelopen jaren hier heeft opgebouwd
en bereikt. Ik kijk met veel plezier uit naar de komende jaren. Er
staat een fantastisch team waar ik
graag mee aan de slag ga.’
Pepijn Post benadrukt de geweldige prestaties van de afgelopen
jaren met Michel van de Heuvel.
‘Michel heeft straks twee keer vier
Bestuurslid Pepijn Post: ‘De com- seizoenen bij Bloemendaal gemissie tophockey, met onder an- coacht met geweldige resultaten.
dere Floris-Jan Bovelander en Tijdens zijn eerste periode van
bijgestaan door Wouter Jolie en 2004 – 2008 werd hij drie keer
Jaap Stockmann, heeft met een landskampioen en wonnen we
aantal heel goede kandidaten ge- de Europa Cup II. In deze periode
sproken. Begin vorige week heb- hebben we de EHL-titel en vorig
ben we met Rick overeenstem- jaar het landskampioenschap geming bereikt. Rick is gedreven, wonnen.
tactisch sterk en kan op details
trainen en coachen. Het is een Ook nu weer zal Michel een geechte professional. Hij heeft erva- weldig team achterlaten. Als club
ring opgedaan met de Oranje He- danken wij hem zeer voor zijn
ren. Met de dames van Amster- enorme kwaliteit van werken, zijn
dam heeft Rick laten zien dat hij betrokkenheid en de successen.’

Laantje van Alverna
De Raad van State heeft onlangs besloten dat de onbeveiligde overweg Laantje van Alverna gesloten blijft. De door Prorail met belastinggeld nieuw aangelegde weg westzijde van
het spoor kan nu -onder verwijdering van het toegangshek
- worden overgedragen aan de gemeente Heemstede. Deze
veilige weg is - in geval van definitieve sluiting van de overweg - in de eerste plaats bestemd voor wandelaars en fietsers om via het Laantje van Alverna het achterland te bereiken en omgekeerd.
In de tweede plaats is deze nieuwe weg een gebaar van goede wil namens Prorail aan de bewoners van dit laantje om
deze nieuwe weg als tweede ontsluitingsweg te mogen gebruiken. Bewoners van het laantje hebben altijd al een veilige ontsluitingsweg gehad aan de Boekenroodeweg. Het
Laantje van Alverna zelf is een openbare weg: de Raad
van State heeft in 2015 een heldere uitspraak gedaan dat
deze overweg openbaar is. Het aansluitende Laantje van Alverna is daarmede ook (herhaald) officieel openbaar verklaard.

Hopelijk zal gezond verstand bij betrokken bewoners overwinnen en het niet laten aankomen op een volgend bezoek
aan de Raad van State met als inzet de openbaarheid van het
laantje van Alverna. De uitspraak lijkt niet moeilijk te raden.
En hebben bewoners van het Laantje van Alverna niet bij
diezelfde Raad van State ooit verklaard, dat het laantje weer
voor wandelaars en fietsers toegankelijk wordt als de spoorwegoverweg definitief gesloten zou worden?

Basisschool de Ark rent
voor de voedselbank
Heemstede - Vrijdag 13 maart jl.
was de laatste dag van het schoolthema ‘voeding en gezondheid’.
Als afsluiting werd er een sponsorloop georganiseerd om geld
op te halen voor de voedselbank.

R. Ramakers, Heemstede

gezonde snack te wachten, gesponsord door Adema Spar.

Aan het einde van de ochtend
kwam de voedselbank langs, om
de producten die door de kinderen meegenomen waren, op te
En wat hebben de kinderen hard halen. Het was een leerzaam thegelopen. Na het rennen van de ma die op een mooie, maatschaprondjes stond er in de school een pelijke manier werd afgesloten.

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Lang leve Rafaël! in Teylers Museum

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

rekening mee dat Teylers museum t/m 6 april tijdelijk gesloten
is in verband met de regeringsmaatregelen rondom de aanpak
van het coronavirus. Meer informatie op:
www.teylersmuseum.nl/.

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

Foto’s aangeleverd door de Ark

Foto aangeleverd door Teylers Museum

Haarlem - Op 6 april is het precies
500 jaar geleden dat Rafaël overleed. De Italiaanse Renaissancemeester is nog steeds wereldwijd
bekend om zijn lieflijke madonna’s, de Stanze di Raffaello in het
Vaticaan en zijn overal aanwezige
twee engeltjes. Zijn werk vormde een grote inspiratiebron voor
vele kunstenaars na hem. Teylers Museum op het Spaarne 16
in Haarlem heeft de belangrijkste
collectie werken van en over Rafaël in Nederland. Ter ere van zijn
sterfdag toont het museum de 45
mooiste prenten naar Rafaël uit
de collectie. Verwonder je in Lang
leve Rafaël! over Rafaëls werk geinterpreteerd door tijdgenoten
en andere kunstenaars uit de 16e
tot en met de 19e eeuw. De tentoonstelling is t/m 6 juni 2020 te
zien in het Prentenkabinet van
Teylers Museum. Houd er echter

Bron: Politie.nl.

Dat bewoners van het laantje die claimen aan de zijde van
Bloemendaal het laantje te mogen afsluiten, enkel en alleen
omdat zij de eigenaren ervan zijn, is onrechtmatig. Het gaat
erom welke rechten er op het Laantje van Alverna zijn gevestigd zoals ook erkend door de Raad van State in 2015:
openbaar. Met de uitspraak van de Raad van State februari
2020 blijft weliswaar - met als argument ‘veiligheid’ - de onbeveiligde overweg gesloten, echter de in 2015 op zich door
de Raad van State vastgestelde openbaarheid van de overweg Alverna is hiermee niet in het geding. En aldus in het
letterlijk en figuurlijk verlengde hiervan het Laantje van Alverna zelf.

Duinmeer door Ronald van Wijk (www.kustfoto.com).

Bloemendaal - Met ingang van
het komend seizoen staat Rick
Mathijssen aan het roer van het
eerste herenteam van Hockey
Club Bloemendaal.
Mathijssen (37) is daarmee de opvolger van Michel van den Heuvel
die de ambitie heeft om weer internationaal te gaan werken.
Rick Mathijssen is dit lopende seizoen assistent van Max Caldas bij
de Oranje heren. Daarvoor was
hij vier jaar lang de coach van dames 1 van Amsterdam. Met deze
ploeg werd hij landskampioen en
won hij de Europacup.

De daders doorzochten de woning en gingen er met een onbekende buit vandoor. Mensen met
informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

LEZERSPOST

Foto: Harry Opheikens

bij de oefeningen. Tijdens de
duurloopjes ontstaan vanzelf de
afstanden, eenieder loopt zijn eigen tempo. Het tikspelletje doen
we met de ellenbogen en dat is
nog best lastig. Ook het afrondende spel (handbal/voetbal)
wordt met zo min mogelijk fysiek
contact gespeeld. Ook dat is best
lastig bij een ‘fanatieke’ sportclub.

sonen. De bewoner werd op de
grond gegooid.

-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Heemstede krijgt vrijwel zeker
een Herenboeren bedrijf
Heemstede - De veehouderij dat momenteel op de weilanden langs het Spaarne is gevestigd gaat stoppen. Het is te kleinschalig en daarom niet meer rendabel. Er staat een grote moderne stal op het terrein voorzien van
zonnepanelen van Zon op Heemstede.

Het bestemmingsplan voorziet
niet in akkerbouw, tuinbouw, een
kippenstal en de boomgaard.
Geen van de raadsleden zag hierin een probleem om dat toe te
staan. Op termijn, als de waterzuiveringsinstallatie wordt opge-

Van 20 t/m 22 maart

Achtste editie Kunstbeurs
Heemstede in SportPlaza
Groenendaal, Sportparklaan
16 in Heemstede.

T/m 27 maart

Tentoonstelling over Joodse schilder Felix Nussbaum.
Kloostergangen van het stadhuis, Grote Markt 2 in Haarlem.
Tot nader order uitgesteld.

21 maart
Bron: Google Maps

heven kan men mogelijk het areaal verder uitbreiden op het vrijkomende terrein.

Voor de duidelijkheid: de boerderij heeft een adres, Cruquiusweg
45A en is grofweg gelegen tussen
het bos van Hageveld tot aan het
De gronden worden voor 30 jaar Spaarne. De boerderij is per auto
verpacht. Het recht van opstal of fiets bereikbaar en heeft ruimgaat over naar de stichting en te voor +/- 25 parkeerplaatsen. Er
loopt af in 2049. Bij opheffing of ligt nog geen officiële aanvraag,
faillissement vervalt alles weer zodra die binnen is gaan de raaan de grondeigenaren.
deren draaien. Er lijkt ruimschoot
De stichting is bereid om de be- animo te zijn om de 200 deelstaande zonnepanelen te blijven nemers snel aan zich te binden.
verhuren, zoals ook nu het geval is.
Eric van Westerloo

Afvalscheidingsplan pakt anders
uit dan het college dacht
Heemstede - Wethouder Annelies van der Have (HBB) dacht de
uitkomst van het proefproject in
de wijk Merlenhoven één op één
in de rest van de Heemsteedse
laagbouw te kunnen doorvoeren.
Dat bleek, tijdens de speciale commissievergadering op 10
maart een misrekening. Alle partijen schaarden zich wel achter
het adagium om meer aan afvalscheiding te doen. Merlenhoven
heeft aangetoond dat het restafval danig beperkt kan worden.
Toch doemde er problemen op.
GroenLinks, D66, CDA en PvdA
willen voldoen aan de ambities van de VANG (van afval naar
grondstof ). Daarin staan jaartallen genoemd die aangeven hoeveel restafval een gezin nog mag
aanbieden. De VANG heeft echter geen wettelijke basis en stoelt
op afspraken tussen overheden.
De hiervoor genoemde partijen oefenden druk uit om haast
te maken, omdat anders de doelstellingen niet worden gehaald.
Een probleem vormt de hoogbouw. Hoe ga je afvalscheiding
oplossen bij appartementen. Het
ene gebouw is het andere niet.
De wethouder wilde hier goed
over nadenken en met de VVE’s
(Verenigingen van Eigenaars) in
gesprek gaan, maar vond dat er
voor de laagbouw geen beren
meer op de weg lagen.
Dat vonden HBB en de VVD wel.
De Valk HBB: “Gaan wij het wiel
weer uitvinden.” Hij wil wachten totdat de Haarlemmermeer

18 maart

Lezing ‘Het jaar van de wilde
eend’ bij Vogelhospitaal. Vergierdeweg 292, Haarlem.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Vrouwen van Nu. WIJ
Heemstede, Herenweg 96,
Heemstede.
Politicoloog en filosoof Govert
Buijs in het Filosofisch Café in
de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1 in Haarlem.

De stichting Herenboeren wil de
grond graag pachten van de eigenaren, het Bisdom (Hageveld)
en de gemeente. De stichting
werkt als volgt. Ongeveer 200 leden betalen eenmalig 2.000 euro,
vervolgens nog eens tussen de
€7 en €12 p.p. per week. Er komt
een boer in dienst die het gaat
beheren. De deelnemers krijgen wekelijks een deel van de
opbrengt in natura. De boerderij krijgt naast dieren zoals koeien, varkens en kippen een grote moestuin en groentetuin. Alles
wordt ecologisch/ duurzaam geteeld. Alleen natuurlijk grondstoffen worden gebruikt.
De commissie Ruimte van de gemeente ging op 12 maart voorlopig unaniem akkoord met de
plannen. Er moet nog wel iets aan
het bestemmingsplan gewijzigd
worden. Zo komen er demontabele tunnelkassen, die kunnen
buiten het seizoen weer worden
weggehaald. Er moet een koelfaciliteit komen, een ruimte voor
uitgifte producten als ook een
mobiele kippenstal.

Coronavirus: onderstaande activiteiten zijn afgelast!

De Cruquius Concerten van 21
maart gaat in verband met de
corona uitbraak niet door. Als u
hiervoor een kaartje heeft, ontvangt u deze week nadere informatie. Over andere concerten, meer informatie op www.
cruquiusconcerten.nl.
Rommel- en curiosamarkt vanMannenkoor Zang en Vriendschap is afgelast en wordt
verschoven naar een later tijdstip.
Actiedag The Wave, het gezamenlijke initiatief van HC Bloemendaal en het WNF, tot nader
order uitgesteld.

28 maart

Concert Kon. Mannenkoor
Zang en Vriendschap in de
Wilhelminakerk, waarbij Misa Criolla en Misa Tango zouden worden uitgevoerd, is uitgesteld. Het concert wordt verplaats naar 3 oktober, zelfde
tijd, ook weer in de Wilhelminakerk. Gekochte kaarten blijven geldig. Bezitters van kaarten die niet in de gelegenheid
zijn om op 3 oktober te komen

kunnen hun geld terug krijgen.
Zij worden verzocht zich te
melden via mailto:secretariaat
@zangenvriendschap.nl.
Voorjaars Kinderkledingbeurs
in de Jacobaschool.

22 maart

Concert ‘Vreugde en Verdriet’
door Haarlems Gemengd Koor.
H. Bavokerk, Herenweg 88,
Heemstede.
Optreden Symfonisch Blaasorkest Heemstede in de Pinksterkerk.

T/m 22 maart

Expositie siliconenschilderijen
in de Waag. Spaarne 30 rood,
Haarlem. Tot nader order uitgesteld.

29 maart

10.000
stappenwandeling,
vanaf zwembad Groenendaal,
Sportparklaan 16, Heemstede.
Voorjaars shanty door shantykoor VOC in De Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg
436, in Vijfhuizen.

T/m 17 mei

Tentoonstelling Magic Moments in de Formule 1 in Zandvoort, tot nader order afgelast. Tevens museum dicht t/m
5 april. Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1, Zandvoort. Zie
ook www.zandvoortsmuseum.
nl.
Alle vestigingen Bibliotheek
Zuid-Kennemerland gesloten
en activiteiten t/m 5 april afgelast. Verhalentafel tot nader
order uitgesteld. Zie voor info
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

T/m 6 april

ReumaNederland
landelijke
collecteweek tot nader order
uitgesteld.
Alle voorstellingen afgelast of
tot nader order uitgesteld in
de Toneel- en Filmschuur, Lange Begijnestraat 9 in Haarlem.
Zie www.toneelschuur.nl.
Alle voorstellingen Podia
Heemstede in de Luifel en De
Oude Kerk, afgelast of tot na-

der order uitgesteld. Zie www.
podiaheemstede.nl.
Alle voorstellingen in Het Patronaat Haarlem zijn afgelast of
tot nader order uitgesteld. Zie
www.patronaat.nl/concerten.
Stadsschouwburg en Phiharmonie Haarlem last alle voorstellingen t/m 5 april af. Zie ook
www.theater-haarlem.nl.
Alle activiteiten WIJ Heemstede zijn opgeschort of tot nader
order uitgesteld. Zie ook www.
wijheemstede.nl.
IVN Zuid-Kennemerland alle
excursies. Meer info op www.
ivnzuidkennemerland.nl.

T/m 1 juni

Familietentoonstelling Dinomakers in Teylers Museum.
Spaarne 16, Haarlem. T/m 6
april is museum gesloten. Meer
info: www.teylersmuseum.nl.

31 maart

Lezing over de euthanasiewens
bij mensen met psychisch lijden en/of dementie. Oosterkerk, Zomerkade 165, Haarlem.

T/m 26 april

Expositie 65 jaar Haarlemse
Bloemenmeisjes.
Museum
Haarlem, Groot Heiligland,
Haarlem. Museum t/m 6 april
gesloten. Zie www.museumhaarlem.nl.

Wat (vooralsnog)
wel doorgaat:
Online Bibliotheek met ebooks en de luisterboeken. Zie: www.onlinebibliotheek.nl.
Expositie Heemsteedse kleikunstenaar Rian Peeperkorn
tot en met zondag 19 april
met andere kleikunstenaars
bij Galerie de Ploegh, Cultuurhuis bij Flint, Coninckstraat 58 in Amersfoort. Of
deze expositie doorgaat,
was bij het ter perse van deze krant gaan nog niet bekend. Actuele informatie is
te vinden op: www.rianpeeperkorn.nl.

Stuurt u ook uw favoriete foto in?

Deel 1: mooie plekjes in Heemstede

(grootste aandeelhouder van De
Meerlanden) een voorzet geeft.
Met één optie valt er weinig te
kiezen. Ook is er vrijwel niets bekend wat de maatregelen gaan
kosten. Pas op de plaats dus en
nog even de tijd nemen voordat
onomkeerbare besluiten worden
genomen.

Is het een groot probleem als het
tarief iets stijgt? Bronscheiding
(thuis dus) of nascheiding (bij de
verwerker), de voor en nadelen
zijn nog lang niet uitgekristalliseerd.Collegepartij HBB en oppositiepartij VVD keerde zich met
hun stellingname tegen de plannen van het college. Dit is nu juist
wat de politiek voor ogen heeft
De VVD sloot zich hierbij aan en als men het heeft over duale poraadslid Eveline Stam vond het litiek. Er wordt nu gewacht op
maar vreemd dat na al die jaren wat de wethouder en haar amber nog weinig bekend is m.b.t. tenaren nog kunnen leren van
oplossingen voor de hoogbouw. de Haarlemmermeer en plannen
De oplossingen incl. hoogbouw rond de hoogbouw duidelijker
kon het afvaltarief nog flink duur- worden.
der maken. Er valt nog van alles af Dat er vertraging optreedt is zete dingen op de afvalproblema- ker, maar of dat nu zo gevoelig
tiek. Wat gaat het restafval kos- ligt in een tijd dat er nog zoveel
ten bij verbranding als er minder onbekend is over de afvalproblewordt aangeleverd maar de kos- matiek.
ten doorlopen? Wanneer komt de
industrie met recyclebaar plastic? Eric van Westerloo

Rotary Club last Formule 1
Openluchtbioscoopevent af

Heemstede - Met de afgekondigde maatregelen inzake het terugdringen van het coronavirus zijn
we meer op (t)huis gericht. Mensen zijn in de regel gelukkig creatief.
Misschien vindt u tijd om eens
door uw foto’s heen ‘te struinen’.
Foto’s die u in de afgelopen periode op social media plaatste of
met elkaar deelde via de familie-app of er wellicht een fotoboek of kalender van samenstelde? De Heemsteder biedt de komende weken ruimte aan lezersfoto’s. Grasduin in uw fotogalerij en stuur uw favoriete foto naar
de redactie. U hoeft er dus niet op
uit Deze week kiezen we het onderwerp ‘Mooie plekjes in Heemstede’. Andere thema’s kunnen in
de volgende twee weken aan bod
komen: familiekiekjes en oude fo-

leren. De Rotaryclub en de Waterscouting (het goede doel dat
eraan gekoppeld was) betreuren
dit ten zeerste, maar hopen op
een ieders begrip.

Heemstede - Helaas heeft Rota- bioscoopevent, dat gepland is Wie al kaarten had besteld,
ryclub Heemstede moeten be- op zondag 3 mei op de Vrijheids- zal het bedrag teruggestort krijsluiten het Formule 1 Openlucht- dreef in Heemstede, te annu- gen.

Foto’s: Joke van der Zee

to’s van Heemstede. Vertel er bij
wat we zien en wat uw belevenis
of herinnering aan de foto is.

ken die het straatbeeld kleuren.
Tot slot kan (en wil) ik niet heen
om het wandelbos Groenendaal,
een oase voor elk mens. Niet zo
Joke van der Zee maakte gedu- bekend misschien voor vooral
rende de jaren dat zij als bladma- niet-Heemstedenaren is het gronager aan deze krant was verbon- te beeld dat aan de zuidkant van
den diverse foto’s, zomaar her en het bos staat, in de nabijheid van
der in Heemstede. Mooie plekjes. Mariënheuvel, als ik mij niet ver“Een van mijn favoriete plekken gis. Een bijzonder beeld, letterlijk
in Heemstede is het Heemsteeds en figuurlijk, dat je automatisch
Kanaal, dat voert naar het Zuider doet filosoferen over liefde.”
Buiten Spaarne. Op een mooie
zomerse dag liggen de sloepjes Heeft u ook een foto van een voor
uitnodigend en biedt een wan- u bijzondere plek in Heemstede?
deling langs dit water zo’n mooie Het mag van alles zijn: uw tuin,
blik op de weilanden. Het heeft het bos, een doorkijkje… etc.
iets surrealistisch: het ‘mondaine’ Stuur uw foto in met naam en een
Heemstede dat eigenlijk ook iets tekstje naar:
landelijks heeft. Ik kan ook genie- redactie@heemsteder.nl.
ten van lanen waaraan tuinen liggen die uitbundig bloei uitdra- We proberen zoveel mogelijk fogen. Prachtige bloeiende strui- to’s te plaatsen. Succes!

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 18 maart 2020

Heemstede

Brief van de burgemeester
Beste inwoners,
De maatregelen, nodig om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, hebben een grote impact op het dagelijkse leven van ons allemaal, op het
werk, thuis en in het openbare leven. Niet alleen inwoners, ook ondernemers,
verenigingen en instellingen voelen de ingrijpende gevolgen. Het doet me goed
te merken dat velen gehoor geven aan de oproep van het kabinet en hulp bieden
aan mensen en instellingen die dat nodig hebben. Complimenten daarvoor. Voor de
komende tijd wil ik jullie een hart onder de riem steken.

Actueel
coronanieuws:
www.heemstede.nl/
corona

Ik vraag bijzondere aandacht voor ouderen, kwetsbaren en mensen in vitale
beroepen. Laten we op elkaar letten. Help elkaar waar mogelijk. Ik zie al mooie
dingen ontstaan, zoals de Facebookgroep Corona Hulp Heemstede, waar mensen
die hulp nodig hebben én degenen die juist graag iets voor een ander willen doen
bij elkaar komen. Een hartverwarmend initiatief! WIJ Heemstede speelt daarbij ook
graag een intermediaire rol, ook voor diegenen die geen Facebook hebben.

Let op:
gemeentehuis
is gesloten op
vrijdag 20 maart

Het is aan ons om met vereende krachten en gezond verstand ervoor te zorgen dat
verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt wordt. Ik hoop dat de
mensen die besmet zijn of raken snel zullen herstellen en dat de maatregelen snel
effect zullen hebben.

Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur (voor alle
producten, behalve vestigingen vanuit het
buitenland, melding voorgenomen huwelijk en
naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur:
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen,
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags.
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023,
of doe dit online via www.heemstede.nl
Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023
Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur.
(vrijdagmiddag gesloten)
U kunt ook een afspraak maken voor een
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Trots ben ik op alle harde werkers in de zorg en iedereen die zich tijdens de
coronacrisis inzet voor de Heemstedenaren. Zij verdienen onze waardering en steun.

Een oproep: de afgelopen dagen heb ik gemerkt dat de
supermarkten hun uiterste best doen om het aanbod in
de winkels voldoende op peil te houden. Dat gaat zeker
lukken, als we met z’n allen ophouden met hamsteren.
Het is niet nodig.
Astrid Nienhuis,
burgemeester van Heemstede

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Burgemeester van Lennepweg 28,
het plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 561625,
ontvangen 6 maart 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Blekersvaartweg 15, het dak van het
achterhuis wordt vanaf 4 pannen van de
top, horizontaal doorgetrokken naar het
voorhuis, wabonummer 545123,
verzonden 10 maart 2020
• Bronsteeweg 10, het vervangen van een
reclamedoek, wabonummer 510654,
weigering verzonden 5 maart
• Brabantlaan 28, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 555984,
verzonden 12 maart 2020
• Dr. Schaepmanlaan 2, het uitbreiden van de
garage, wabonummer 545567,
verzonden 10 maart 2020
• Esdoornlaan 16, het verhogen van de nok,
wabonummer 509970,
verzonden 10 maart 2020
• Franz Schubertlaan 3, het plaatsen van een
verzonken fietsenstalling in de voortuin,
wabonummer 533921
• Herenweg 61, het herbouwen/restaureren
van een klompenhok, wabonummer
540419, verzonden 10 maart 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in

bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Geweigerde omgevingsvergunning
• Herenweg 115, het plaatsen van een frame
t.b.v. tijdelijke reclame (02-03-2020 tot
01-05-2020) voor de verhuur van leegstaande
units, wabonummer 551790, weigering omgevingsvergunning verzonden 5 maart 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Burgemeester van Lennepweg 28,
het plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 561625,
ontvangen 6 maart 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
• Burgemeester van Lennepweg 28,
het plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 561625,
ontvangen 6 maart 2020,
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Gewijzigde
dienstverlening afdeling
Publiekszaken Heemstede
tussen 19 en 22 maart
Tussen donderdag 19 en zondag 22
maart voeren wij groot onderhoud uit aan
de computersystemen van de afdeling
Publiekzaken in het gemeentehuis. Dit heeft de
volgende gevolgen voor onze dienstverlening:
• De publieksbalie is op donderdag 19 maart
open, maar de avondopstelling vervalt.
Vanwege de coronamaatregelen werken we
met één balie. Hou rekening met langere
wachttijden door beperkte bezetting.
• Op vrijdag 20 maart is het
gemeentehuis, dus ook de afdeling
Publiekszaken, gesloten. U kunt deze
dag geen aanvragen doen voor paspoorten,
identiteitskaarten en rijbewijzen. Ook is
het niet mogelijk om online verzoeken te
doen voor uittreksels en het doorgeven van
verhuizingen. Naar verwachting kunt u in de
loop van het weekend van 21 en 22 maart
weer online producten aanvragen.

Vergadering
gemeenteraad 26 maart
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 26 maart 2020
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn.
Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering
26 maart 2020
• Hamerpunten:
• Renovatie openbare ruimte rondom
complex Spaarneborgh
• Overige punten:
• Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 26 maart 2020
• Lijst ingekomen stukken
Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem telefonisch contact op met
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail
raadsgriffier@heemstede.nl

Verkeersbesluit
Voetgangers-onderdoorgang
Raadhuisstraat
Het verduidelijken dat de onderdoorgang
tussen de Raadhuisstraat en Drenthelaan een
trottoir is met behulp van een verkeersbord.
Hierdoor is het voor fietsers duidelijker dat hier
niet gefietst mag worden.
De volledige tekst van het verkeersbesluit
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt
van 18 maart 2020 tot 29 april 2020 ter inzage
in het gemeentehuis van Heemstede. Bent
u het niet eens met het besluit? Dan kunt u
een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor ‘Inzien,
reageren, bezwaar maken”

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op 25 maart 2020 gaan medewerkers van
bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich
bevinden in de directe omgeving van het NSstation Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het
is verboden een voertuig op de weg te
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende
staat van onderhoud en ook in een kennelijk

verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen
aan fietsklemmen of andere gemeentelijk
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst
belastende wijze worden doorgeslepen.
Ook worden alle fietskettingen en andere
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of
andere gemeentelijke eigendommen zoals
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden in opdracht

van het college van burgemeester en
wethouders verwijderd en voor een periode
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen
die periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47
Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen.

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

-

de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

Digitaal loket MKB-Haarlem
vraagbaak coronacrisis
Per definitie kent elke ondernemer een ondernemersrisico en
dat risico wordt ook standaard ingecalculeerd. De maatregelen die
per direct van kracht zijn geworden doen ook een beroep op de
creativiteit en inventiviteit van elke ondernemer.
Denk aan het (duurzaam) laten
bezorgen van maaltijden. Nieuwe initiatieven de ruimte geven
om bijvoorbeeld ouderen of geEenieder, dus ook elke onderne- woon mensen aan huis te kunnen
mer wil een steentje bijdragen voorzien maaltijden boodschapaan het bevorderen van de Volks- pen e.d. Voor nu voedselverspilgezondheid voor ons allemaal. ling tegengaan door instanties als
Maar deze maatregelen stellen een Voedselbank, Leger des Heils
ondernemers anderzijds ook voor of anderszins mee te nemen in de
een fait accompli wat direct im- bedrijfsvoering.
pact heeft op het bestaansrecht Maar ook via diverse digitale kavan de onderneming.
nalen kunnen ondernemers maar

ook anderen, burgers, studenten
e.d. diensten en hulp bieden.
Maar los daarvan is de rekensom
eenvoudig: geen inkomsten wel
uitgaven, dat is een probleem. Er
zijn landelijk diverse maatregelen
aangekondigd.
Voor Haarlem kunt u terecht bij
het Digitaal Ondernemersloket
voor uw vragen via:
www.MKB-Haarlem.nl.
Iedereen is welkom bij enorme
toeloop hebben MKB-leden wel
voorrang. MKB-Haarlem heeft diverse experts stand-by die direct
kunnen adviseren op het gebied
van Arbeids Tijd Verkorting (ATV),
financiële ondersteuning of anderszins.

Jonathan Zandbergen wordt de
150ste SVH Meesterkok
Regio - Op donderdag 12 maart
jl. is Jonathan Zandbergen, executive chef van Restaurant Merlet in Schoorl, geslaagd voor zijn
Meesterproef SVH Meesterkok.
Jonathan mag na zijn inauguratie, de titel SVH Meesterkok als
150ste chef voeren.

te dat hij absoluut Meesterwaardig is en geslaagd is voor zijn SVH
Meesterproef. “Jonathan is heel
jong chef geworden, is enorm
leergierig en heeft zichzelf geleerd om technisch perfect uitgevoerde gerechten te bereiden en
te serveren. Hij gebruikt klassieke technieken, waaruit zijn MeesSVH
Meesterkoks
Dennis terschap ook blijkt en zijn gerechKuipers(Restaurant Vinkeles, The ten stralen een bepaalde herkenDylan Amsterdam) en Jarno Eg- baarheid uit, hebben een fijne
gen (De Groene Lantaarn, Stap- smaak en zien er uiterst verzorgd
horst) en Secretaris SVH Mees- uit. Gerechten als de Sint-Jakobstertitels Hanneke Westland na- mossel en de Ree van de Veluwe
men de SVH Meesterproef van Jo- zijn, naast dat ze prachtig zijn om
nathan Zandbergen af in Restau- te zien, ook een streling voor de
rant Merlet. Het restaurant ser- tong”, aldus de commissie.
veert normaliter buiten het seizoen geen lunch op donderda- Zandbergen begon zijn carrière in
gen, maar was speciaal voor de Het Polmans Huis in Utrecht. Via
Meesterproef van Jonathan ge- Het Veerhuys in Almere startte hij
opend voor de lunch, een vast in juli 2015 als executive chef bij
onderdeel van de Meesterproef. Restaurant Merlet in Schoorl. Ook
Na de lunch volgde het mees- liep hij verschillende stages bij
terlijk menu, waarna de commis- Nederlandse toprestaurants zosie aan Jonathan bekendmaak- als De Bokkedoorns en De Librije.

Een grote bekroning op zijn carrière was het winnen van de Prix
Culinaire Taittinger International in 2014. Hij was de vierde Nederlander die deze prijs ooit won.
Nu hij als 150ste chef de titel SVH
Meesterkok behaalt, gaat een
lang gekoesterde droom in vervulling. “Ik vind het een enorme
eer om de titel SVH Meesterkok e
mogen dragen en het is geweldig
om hiermee mensen te inspireren
en jonge koks enthousiast te maken voor ons mooie vak! Ik werk
al lange tijd met leerlingen en zo
heb ik zelf ook kunnen leren wat
belangrijk is in een werkgever/
werknemers-relatie. Zonder mijn
team ben ik nergens. Onder alles
wat de keuken uit gaat, staat onze
naam. Die van mij als chef, maar
ook die van mijn souschefs en die
van de leerlingen. Hun aandeel
draagt bij aan de beleving van de
gast en de reputatie van Merlet,”
aldus de 150ste SVH Meesterkok.

Vrachtwagen beschadigt spoorviaduct,
treinverkeer plat
Heemstede - Het treinverkeer
tussen Haarlem en Leiden Centraal is vrijdagochtend 13 maart
plat komen te liggen. Rond half
elf reed een vrachtwagen onder
het spoorviaduct op de Zandvoortselaan in Heemstede, nabij
station Heemstede-Aerdenhout,
en kwam daarbij met de bovenkant tegen het spoorviaduct aan.
Door de aanrijding kwam het
treinverkeer tussen Haarlem en
Leiden Centraal stil te liggen. De
politie kwam ter plaatse om gegevens van de vrachtwagenchauffeur te noteren.
Het spoorviaduct werd op schade
gecontroleerd.

Beeld: NieuwsFoto.nl

Lente in aantocht
Heemstede - De lente tooit zich al in fraaie kleuren op deze foto, gemaakt op de Leidsevaart. Deze
voorbode met het samenspel van kleuren door de lucht, de weerspiegeling in het water en de gele
forsythia met het passerende treinstel zorgen voor een magische sfeer. Welkom lente!

Schenking werken Marinus Fruit in
Frans Hals Museum Haarlem
Haarlem - Donderdag 12 maart
werd beeldend kunstenaar Marinus Fuit (1934) 86 jaar. Op deze
bijzondere dag had het Frans Hals
Museum aan Groot Heiligland 62
in Haarlemde eer om een schenking van zijn werk aan te kondigen. Een aantal representatieve werken die het museum reeds
bezit, wordt aangevuld met kernwerken uit het oeuvre van Fuit.
Het resultaat is een representatief en veelzijdig overzicht van
22 kunstwerken van deze kunstenaar, dat uniek is in Nederland.
Fuit woont en werkt al sinds de
vroege jaren ‘60 van de vorige
eeuw in Haarlem, waardoor er
een hechte band bestaat met het
museum. Naast tentoonstellingen van zijn werk in 1972 en 1985
in De Hallen (Frans Hals Museum,
locatie Hal), getuigen de collectiestukken van deze connectie.
In samenspraak met Stichting Marinus Fuit, die zich sinds 2009 inzet voor promotie en behoud
van zijn werk, kan het museum
deze collectie nu verdiepen. Tot
de nieuwe selectie behoren onder andere de volgende werken:
Bouwwerk met overhangende
trap (1976), Zwevende blauw/witte ballon (1986), Atlete in startblok (2009) en Afzuigapparaat
(2015). Tezamen vertegenwoordigen ze de eigenschappen die
kenmerkend zijn voor het werk
van de Haarlemse kunstenaar, en
hem tot een belangrijke stem maken binnen de Nederlandse artistieke context.

Foto aangeleverd door Frans Hals Museum

Haarlem - Ondernemend Haarlem is met ingang van 16 maart
per direct geconfronteerd met de
ingrijpende maatregelen die zijn
afgekondigd in Nederland omtrent het coronavirus. Alle scholen gaan dicht maar ook alle horecagelegenheden en sportgelegenheden naast de ontwikkelingen in de reisbranche met in- en
uitreisverboden en meer.

Veel van de objecten zijn tekeningen en schilderingen op papier, vaak op een fors formaat;
ongeveer één bij anderhalve meter. In de vroege werken speelt
het menselijk lichaam nog een
hoofdrol en tonen deze figuren
in vaak ietwat onheilspellende architectonische omgevingen. In
het latere werk is de rol van de
mens veel kleiner geworden. De
nadruk ligt in deze composities
meer op ogenschijnlijk alledaagse dingen: gebouwen, schepen,
de zee, de stad. De kunstwerken

van Fuit hebben een grafische
kwaliteit, de precieze detaillering
gaat op in het ritmische grotere
geheel van de composities. Ook
de meestal heldere, vaak primaire kleuren zijn van belang voor de
ervaring van het werk van Fruit.
Houd er rekening meer dat het
Frans Hals Museum vanwege de
regeringsmaatregelen omtrent
het coronavirus nu tijdelijk gesloten is.
Meer informatie op:
www.franshalsmuseum.nl.

